
 
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

(десята сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
18 серпня 2021 року 
 
Про затвердження Комплексної  
програми   розвитку соціального  
захисту населення на 2022-2024 роки  
 

 
 З метою встановлення додаткових гарантій щодо соціального захисту 

населення та забезпечення соціального розвитку Лубенської територіальної 

громади, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 
  

міська рада вирішила : 
 
 

1. Затвердити Комплексну програму розвитку соціального захисту населення 

на 2022-2024 роки  (додається). 
2. Відділам, управлінням та структурним підрозділам виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області забезпечити 

виконання заходів, передбачених програмою. 
3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.) передбачати 

у місцевому бюджеті на 2022-2024 роки кошти для реалізації цієї програми. 
4. Організацію виконання рішення покласти на управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області (начальник Щербак В.О.). 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Харченко І.В. та постійну депутатську  комісію з соціальної та 

гуманітарної політики, освіти та науки. 
 

 
Лубенський міський голова                                              Олександр ГРИЦАЄНКО 
 



Додаток 
до рішення десятої сесії 
Лубенської міської ради  

       від 18 серпня 2021 року 
  

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 
 розвитку соціального захисту населення на 2022-2024 роки 

 
1. Загальна частина 

 
 Комплексна програма розвитку соціального захисту населення на 2022-2024 
роки розроблена відповідно до законодавства про соціальний захист. 
 Програма базується на Конституції України, законодавстві України про 

соціальний захист і спрямована на посилення уваги до потреб старшого покоління, 

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, малозабезпечених громадян, 

постраждалих від аварії на ЧАЕС, одиноких непрацездатних громадян, 

забезпечення адресного підходу щодо надання їм різного виду допомоги.  
 Підвищення рівня проживання ветеранів, осіб з інвалідністю, постраждалих 

від аварії на ЧАЕС, одиноких непрацездатних громадян, розширення соціального 

обслуговування, надання соціально-побутової, матеріальної та натуральної 

допомоги, надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю, соціальна 

справедливість, створення для окремих категорій громадян можливостей для 

самореалізації, покращення життєдіяльності осіб з інвалідністю – головне, що 

лежить в основі діяльності управління соціального захисту населення.  
 

2. Мета і основні завдання 
 
 Метою Програми є надання всебічної допомоги соціально незахищеним 

верствам населення територіальної громади. 
 Основні завдання програми - забезпечення гідного рівня життя ветеранів 

війни і праці, одиноких непрацездатних громадян, осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, проведення реабілітації та адаптації дітей з інвалідністю, 

здійснення заходів щодо посилення соціального захисту населення в Лубенській 

територіальній громаді. 
 

3. Фінансування програми 
 
 Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься з 

урахуванням реальних можливостей державного і місцевого бюджетів в обсягах 

визначених на відповідний бюджетний рік. 
 

 
 



4. Заходи з виконання програми  
 

4.1. Забезпечити призначення і виплату компенсації за догляд, що 

призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду, відповідно до 

чинного законодавства України. 
 

 
Протягом року     Управління соціального   
       захисту населення 
 

4.2. Забезпечити надання транспортних послуг «соціального таксі» дітям з 

інвалідністю, які знаходяться на обліку в Лубенському міському центрі 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. 

 
Протягом року     Територіальний центр соціального 
       обслуговування (надання соціальних 

послуг), Лубенський міський центр 

комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю 
 

  4.3. Забезпечити надання платних транспортних послуг «соціального таксі» 

відповідно до замовлень, поданих до Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). 
 

Протягом року     Територіальний центр соціального 
       обслуговування (надання соціальних 

послуг) 
 
 4.4. У зв'язку з відзначенням річниці Чорнобильської катастрофи 

організувати надання одноразової матеріальної допомоги дружинам померлих 

громадян із числа ліквідаторів, смерть яких пов’язана з наслідками аварії на 

ЧАЕС, сім’ям, які мають на утриманні дітей з інвалідністю, інвалідність яких 

пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС, сім’ям з дітьми, де один з батьків помер і 

смерть яких пов’язана з ліквідацією аварії на ЧАЕС та опікуну, що має на 

утриманні дитину сироту, з числа постраждалих від Чорнобильської катастрофи . 
 
Квітень      Управління соціального 
       захисту населення 
 
 4.5. У зв’язку з відзначенням 1 вересня Дня знань надати натуральну 

допомогу дітям з інвалідністю, які знаходяться на обліку в Лубенському міському 

центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. 
 



Вересень Лубенський міський центр комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю 
 
 4.6. У зв’язку з відзначенням 1 жовтня Міжнародного дня людей похилого 

віку надати натуральну допомогу одиноким громадянам похилого віку, які 

знаходяться на обслуговуванні у відділеннях Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). 
 
Вересень      Територіальний центр соціального 
       обслуговування (надання соціальних 
       послуг) 
 
 4.7. У зв’язку з відзначенням 3 грудня Міжнародного дня осіб з інвалідністю 

надати натуральну допомогу одиноким особам з інвалідністю, що знаходяться на 

обліку в відділеннях Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг). 
  
Листопад      Територіальний центр соціального 
       обслуговування (надання соціальних 
       послуг) 
 
 4.8. Забезпечити надання натуральної допомоги громадянам з нагоди 90 та 

100-річчя від дня їх народження. 
 
Протягом року     Територіальний центр соціального 
       обслуговування (надання соціальних 
       послуг) 
 
  4.9. До Дня святого Миколая надати натуральну допомогу дітям з 

інвалідністю, які знаходяться на обліку в Лубенському міському центрі 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. 
 
Грудень Лубенський міський центр комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю 
 
 4.10. З метою уникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 

забезпечити твердим паливом у вигляді дров громадян територіальної громади, які 

проживають у приватних будинках з пічним опаленням та опинилися у складній 

життєвій ситуації. 
 
Постійно      Виконавчий комітет Лубенської  
       міської ради, 



       Територіальний центр соціального  
       обслуговування (надання соціальних 

       послуг), 
       КП фірма «Конвалія» 
 
 4.11. Забезпечити надання одноразової грошової допомоги (в межах 

визначеного ліміту):  
- громадянам, які потребують довготривалого та дороговартісного 

лікування, які опинилися в складних життєвих обставинах, спричинених 

інвалідністю, віком, станом здоров'я, соціальним становищем, у разі пожежі, 

стихійного лиха та іншими особливими обставинами; 
- особам, які переселилися з тимчасово окупованої території та території 

проведення антитерористичної операції у східному регіоні для вирішення 

соціально-побутових питань;  
- потерпілим військовослужбовцям (військовозобов’язаним, резервістам) та 

працівникам інших утворених відповідно до Законів України військових 

формувань і підприємств, установ, організацій, які отримали поранення, контузію, 

каліцтво чи захворювання під час захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, а також участі у антитерористичній операції;  
- членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців 

(військовозобов’язаних, резервістів) та працівників інших утворених відповідно 

до Законів України військових формувань і підприємств, установ, організацій, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також 

брали участь у антитерористичній операції в районах її проведення. 
Допомога надається за рішенням комісії з розгляду питань надання твердого 

палива у вигляді дров та матеріальної допомоги населенню Лубенської 

територіальної громади.  
 
Протягом року     Виконавчий комітет Лубенської  
       міської ради, 
       Територіальний центр соціального 
       обслуговування (надання соціальних 
       послуг) 
 
 4.12. Забезпечити надання грошової допомоги на поховання непрацюючих 

громадян, які не досягли пенсійного віку. 
 
Протягом року     Територіальний центр соціального 
       обслуговування (надання соціальних 
       послуг) 
 
 4.13. Забезпечити безкоштовне надання транспортних послуг для 

перевезення померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових 



дій до патологоанатомічного відділення КП «Лубенська міська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської ради, шляхом перерахування коштів 

на рахунок виконавця послуг. 
 

Протягом року     Управління соціального   
       захисту населення 
 

4.14. Забезпечити безкоштовне проходження учасниками антитерористичної 

операції в КП «Лубенська міська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської 

міської ради попередніх медичних оглядів при прийнятті на роботу та 

обов’язкових попередніх і періодичних психіатричних оглядів. 
 

Протягом року     Управління охорони здоров’я  
 

4.15. Забезпечити безкоштовне поховання:  
- учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії та 

ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії, які не мають статусу особи з 

інвалідністю внаслідок війни; 
- учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, які не 

мають статусу учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни. 
 
Протягом року     Управління соціального   
       захисту населення 
 
 4.16. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям, у 

складі яких є діти постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (віком до 

18 років). 
 

Травень      Управління соціального   
       захисту населення 
 

4.17. Забезпечити надання до 1 вересня поточного року одноразової 

грошової допомоги дітям (до 18 років) загиблих (померлих) військовослужбовців, 

які брали участь в АТО, на вирішення соціально-побутових питань. 
 

Серпень       Управління соціального   
       захисту населення 
 

4.18 Забезпечити проходження 10-денного відпочинку та оздоровлення 

учасників бойових дій (особи з інвалідністю внаслідок війни) в Афганістані та на 

території інших держав, за поданням громадських організацій ветеранів 

Афганістану, з граничною вартістю ліжко-дня 800 грн. (для осіб, які не 

забезпечуються послугами із санаторно-курортного лікування в поточному році). 
  



Протягом року     Управління соціального   
       захисту населення 
 

4.19. Забезпечити надання одноразової грошової допомоги до Дня захисника 

України (за поданням громадських організацій учасників АТО та ООС) учасникам 

бойових дій в зоні проведення АТО та ООС, особам з інвалідністю внаслідок 

війни з числа учасників бойових дій у зоні АТО та ООС, членів сімей загиблого 

учасника бойових дій в зоні АТО та ООС, які знаходяться на обліку в управлінні 

соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради. 
 
Жовтень      Управління соціального   
       захисту населення 
 

4.20. Забезпечити оплату послуг з проведення організаційних заходів 

(просвітницьких, культурно-масових, дозвілля, занять з іпотерапії, тощо), літнього 

відпочинку дітей з інвалідністю, які знаходяться на обліку в Лубенському 

міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. 
 

Протягом року Лубенський міський центр комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю 
 

4.21. Надати щоквартальну матеріальну допомогу сім’ям, в яких 

виховуються діти з інвалідністю для забезпечення їх підгузками за 

індивідуальними програмами реабілітації (за зверненнями батьків (опікунів).  
 
Протягом року Лубенський міський центр комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю 
 

4.22. Надати фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів, осіб 

з інвалідністю, чорнобильців, реабілітованих, інших організацій і об’єднань, які 

опікуються проблемами осіб з інвалідністю та сприяють вирішенню соціально-
важливих загальноміських проблем та завдань. 
 
Протягом року Виконавчий комітет Лубенської міської 

ради 
 

4.23 Забезпечити виплату компенсації вартості самостійного санаторно-
курортного лікування, передбаченого Законом України “Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”. 
 
Протягом року     Управління соціального   
       захисту населення 

 



4.24 Забезпечити додаткову виплату компенсації за пільгове забезпечення 

продуктами харчування – громадян, що належать до першої та другої категорії із 

числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та розмір 

пенсії яких становить менше двох прожиткових мінімумів на одну особу для 

першої категорії та одного прожиткового мінімуму на одну особу для другої 

категорії (установлених законом України про Державний бюджет України на 

відповідний рік» з 1 січня відповідного року). 
  

Протягом року     Управління соціального   
       захисту населення 

 
4.25 З метою забезпечення потреб Лубенської територіальної громади у 

соціальних послугах організувати та провести залучення до надання таких послуг 
суб’єктів, що належать до недержавного сектору сфери надання соціальних послуг 
шляхом здійснення соціального замовлення. 
  

Протягом року  Управління соціального захисту 

населення, територіальний центр 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), недержавні 

суб’єкти господарювання 
 
4.26 Забезпечити безкоштовне зубопротезування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
  

Протягом року     Управління соціального захисту  
       населення 
 

4.27 Виплата з місцевого бюджету частини грошової компенсації за належні 

для отримання житлові приміщення у розмірі граничної вартості житла на умовах 

співфінансування з державного бюджету. 
  

Протягом року  Управління соціального захисту 

населення 
 

4.28 Надати матеріальну допомогу для проведення капітального ремонту 

власних житлових будинків (квартир) членам сімей загиблих учасників АТО та 

ООС в порядку визначеному виконавчим комітетом Лубенської міської ради. 
 
Протягом року      Управління соціального захисту  
       населення 

 

 



5. Очікувані результати  

Реалізація заходів запланованих Програмою дозволить матеріально 

підтримати громадян, у яких виникли складні життєві ситуації (хвороба, пожежа, 

стихійне лихо тощо), надати соціальні послуги особам з інвалідністю та іншим 

соціально незахищеним верствам населення. 

 
Секретар міської ради                                         Маргарита КОМАРОВА 



Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Лубенської міської ради «Про затвердження 

Комплексної програми розвитку соціального захисту населення  
на 2022-2024 роки» 

 
З метою встановлення додаткових гарантій щодо соціального захисту 

населення та забезпечення соціального розвитку Лубенської територіальної 

громади.  
Метою програми є надання всебічної допомоги соціально незахищеним 

верствам населення міста. 
Основні завдання програми - забезпечення гідного рівня життя ветеранів 

війни і праці, одиноких непрацездатних громадян, осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, проведення реабілітації та адаптації дітей з 

інвалідністю, здійснення заходів щодо посилення соціального захисту 

населення в місті. 
Фінансування заходів, визначених програмою здійснюватиметься з 

урахуванням реальних можливостей державного і місцевого бюджетів. 
 
 

 
 
Начальник управління  
соціального захисту населення 
виконавчого комітету Лубенської 
міської ради             Віктор ЩЕРБАК 
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